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Letem babím létem...

. . .a to hodnì dlouhým babím létem. A velmi suhým. Ve srá¾komìru pavuèiny, pùda je

suhá.Na Pøehradì to u¾ jezdí jen kousek, rytíø Veverkamusí do Bítý¹ky suhou nohou. Od

vesel se nám vesele prá¹í a nìkomu i od úst.

Nás ov¹em takové prkotiny nemohou rozházet. Stále si dìláme jakoby ni. Proháníme

záhodem hektolitry pitné vody, jezdíme auty nadávajíe na pøíli¹ hustý provoz a na nedo-

statek místa k parkování, kupujeme a v zápìtí vyhazujeme mno¾ství jednorázovýh obalù a

vùbe si u¾ívámemezikrizového blahobytu. Pohvalujeme si nárùst HDP... (Pro ty, kdo ten

pojem neznají: { Je to èíslo vyjadøujíí tempo pøemìny pøírodníh zdrojù v odpad.) ®ijem si

zkrátka jak na zámku, a» to trvá vìènì. Po nás potopa.

Coby kaktusáøùm nám konèí letní stagnae. Zaèínáme se znovu sházet v klubu na

shùzíh, podzimní èást sezóny otevíráme zájezdem, vyrá¾íme na þvýjezdní zasedáníÿ do

Chrudimi. Nehybí tradièní sympózium v pro nás novém a doela pøíjemném místì. Chys-

táme se na zimování svýh rostlin.

Ve svìtì (italské Miláno) i u nás padají mosty, jiné se preventivnì zavírají kvùli nevy-

hovujíímu tehnikému stavu. Divíme se, jak nemo¾nì to kdosi kdysi postavil, ¾e to bez

pravidelné kontroly a údr¾by nehe vydr¾et na vìèné èasy. A to dokone i pøesto, ¾e i ty

nejzarputilej¹í vìèné èasy po pár desítkáh let skonèily.

Je kone øíjna. Konèí doba skliznì, pøes obvyklé brblání byla letos krásná úroda

zejména ovoe. Fouká vítr a koneènì vyplahujeme ty pavuèiny ze srá¾komìru. Nìkteøí

u¾ poklízejí své kaktusy do haloupek. Letos si u¾ily Slune a tepla. Mezitím se kolem

Mexika honí velký vítr se spoustou vody a pøiná¹í to hrùzu.

Jo, a taky nìkdo øíkal, ¾e u nás byly volby.

Opìt nastává situae, kdy mì zaèíná silnì tlaèit èas. Azet u¾ mìl být v tiskárnì a zatím

jej nevidìli ani èlenové výboru. Nepomohlo vzít si dovolenou. Venku je krásnì a pøee

nebudu s pøesazováním stromkù a pøehazováním kompostu a øezáním latí èekat, a¾ mi

bude pr¹et za krk, do irkulárky a do náøadí.Omlouvám se, jestli to nestihnu. Bohu¾el mám

ve frontì i dal¹í dluhy, které èekají na zimu a tím mi uniká i fakturae nìkterýh slu¾eb.

Hledejte si pomalu nového redaktora. Já jsem u¾ opravdu víe pod vládou èasuKairos ne¾li

èasu Chronos. Toho musím, bohu¾el, respektovat aspoò v nìkolika hlavníh vìeh, které

mì ¾iví. Je¹tì¾e kaktusy to venku do pùlky listopadu snad nìjak vydr¾í. A kdyby nedejbo¾e

ne, aspoò bude pøí¹tí rok o starost ménì.

Záhranou je, ¾e toto èíslo je z významné èásti sestaveno z va¹ih pøíspìvkù. Tìm se

sna¾ím dávat pøednost. { By» ani ony se do Azetu nenalepí samy. Mám z toho radost, ¾e

pí¹ete a posíláte obrázky.Do pøí¹tì zbudouna vyplnìní pøepisy nejzajímavìj¹íh pøedná¹ek.

To u¾mì snad tolik nebude lákat ven.

Pohoda, hezký den

Josef

Shùze výboru 14. srpna 2018

Shùze na obvyklém místì v øádném termínu netrvala dlouho, budu tedy ¹etøit místem:

Sympózium, program shùzí, nìkolik dlouhodobýh úkolù, pozvání doPr¹ti naNotoseki,

pøíprava zájezdu a první poprázdninové shùze.

50



Èlenská shùze 7. záøí 2018

Po prázdninové pøestáve jsme se se¹li v obvyklém èase na obvyklém místì v univerzitní

posluhárnì PFMU na Kotláøské ulii. V atmosféøe, kdy si náv¹tìvníi mìli stále hodnì o

vypravovat, zahájil a vedl shùzi pøedseda Petr Metela. Dozvìdìli jsme se, ¾e øady na¹eho

klubu a nejen klubu nav¾dy opustila paní Stejskalová a tihou vzpomínkou jsme utili její

památku. Urèitì si vìt¹ina z nás tuto drobnou èilou paní pamatuje ze shùzí, zájezdù i

z výstav kaktusù. Byla nám pøipomenuta probíhajíí výstava sukulentù, za ní¾ stojí pan

Tomandl a nìkteøí dal¹í kaktusáøi. Rovnì¾ jako jiná léta nebude v øíjnu èlenská shùze,

proto¾e bude sympózium 6. øíjna v restaurai Hvìzda v Brnì-Bystri. Dùle¾itým bodem

byly pokyny k zítøej¹ímu zájezdu a diskuse o mo¾né zmìnì organizae a místa odjezdu

v dal¹íh leteh. Stanislav Stuhlík pøipomenul, ¾e Atlas kaktusù letos putuje do tiskárny a

asi bude vydán vèas. Druhá vì { pozval zájeme na setkání Notoseke v Pr¹tiíh. Jak se

tam dá dostat, kde to bude, jak to bude probíhat. A nakone { jako drobná stinná stránka

byla zmínìna ztráta dvou rostlin z výstavní expozie. Výbor projedná náhradu posti¾eným

vystavovatelkám.

Do následujíího slosování vstupenek dodali rostlinyMilanKováø a Radimír Knápek.

Hlavní èástí shùze byla jakoobvykle pøedná¹ka. Tentokrát od JaroslavaBohaty z pra¾-

ského klubu na téma Fenomén peyotl a souèasný pohled na rod LophophoraCoulther.

Pøedná¹ejíí nejprve podìkoval za pozvání do Brna. Zaèal dlou-

hou historií a o svém vztahu k lofofórám. Pøedná¹ka byla pojata

velmi systematiky a dùkladnì. V¹e zaèalo kamarádstvím s Voj-

tìhemMy¹ákem, který se rodem Lophophora zabývá desítky let.

Zaèal za soialismu, kdy byl omezený pøístup k semenùm a rost-

linám. Po pøevratu v roe 1989 se sám vydal za oeán, aby mohl

rostliny poznat a pouèenì pìstovat, pozorovat a zkoumat.

Výsledkem2leté práe byl v roe 2005Speiál èasopisuKak-

tusy. Vznikl ve spoluprái s Vojtou a Jardou ©nirem. ©lo o velmi

významnou a hlubokou monogra�i a posléze vy¹ly dal¹í tøi jazy-

kovémutae.

Dal¹í kapitolou byl fenomén peyotl. Peyotl je indiánským názvem lofofory. Zabývají se

jím odborníi mnoha oblastí zkoumání. Vedle indiánù etnografové, lékaøi, farmakologové,

narkomané, právníi, kaktusáøi, botanikové a ohráni pøírody a zákona. Sílu fenoménu

dokazuje mno¾ství literatury a dokone vznik novodobé køes»anské sekty The Amerian

Native Churh.

Zajímavé jsou i dùsledky popularity Peyotlu: Zákaz vlastnìní v nìkterýh zemíh,

zmatek v názvosloví a spousta literatury k tématùm souvisejíím.

Za tím zájmem stojí meskalin. Zajímavé je, ¾e je velmi podobný molekule dopaminu

a je jejím prekurzorem. Dopamin je neurohormon, neurotransmiter a je spojován se sys-

témem fungování pøíjemnýh vjemù v lidské mysli a je dùle¾itý pro motivai k rùzným

èinnostem.

Zajímavé bylo povídání o úèiníh meskalinu. Ten pùsobí na srdeènì évní systém,

zpùsobuje pokles krevního tlaku a bradykardii. Taky haluinae, vjemy intenzivníh barev,
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zábleskù, vidìní hudby amluvy, zmìny tvarù pøedmìtù. Výèet doplòují zvukové haluinae,

abnormální vjemy, emoèní vzru¹ení, umìle vyvolaná shizofrenie a vybavování si dávno

pro¾itýh událostí. Formou u¾ívání jsou tzv. meskalinové knoíèky. Byly objeveny i v ar-

heologikýh nálezeh v Texasu. Je to þsu¹enkaÿ vyrobená z rostlinného materiálu. Jejih

výroba zpùsobuje významný tlak na populae rostlin v pøírodì.

Rostliny se podle obsahu alkaloidù (sekundárníh metabolitù) dají rozdìlit do dvou

skupin. U té první pøevládá meskalin. Patøí tam rostliny seke Williamsiae, zejména L.

williamsii. Ve druhé skupinì dominuje pellotin. Tam patøí sekeDiffusae.

Tolik základy hemie, pøeházíme k historii: Nìkdy kolem 37 000 let p. n. l. jsou dolo-

¾enymeskalinové knoíky, které pou¾ívali pro jejihpsyhotropní úèinkypùvodní obyvatelé

severní Ameriky. V polovinì 16. století pøi¹li první Evropané {misionáøi, v polovinì 17. sto-

letí zmiòuje Franiso Hernandez Peyotl zaateansi a úèinky jejího po¾ívání. V roe 1841

popisuje Charles Lemaire Ehinoatus williamsii, 1845 kní¾e Salm-Dyk toté¾. V roe

1888 se omeskalinové knoíky zajímají farmaeuté a hemii. Významným rokem je 1894,

kdy J. M. Coulther vytváøí rod Lophophora. Pro nás je významný rok 1925, kdy A. V. Friè

popisuje rostliny jako rod Anhalonium. Následuje øada dal¹íh botanikù zabývajííh se

tímto rodem vèetnì rekombinátorù, mezi nimi¾ je i ná¹ pøedná¹ejíí.

V pøedná¹e bylo èasto zmiòováno jméno plzeòského doenta Habermanna, který se

tímto rodemhodnì zabýval a je jedním z dr¾itelù eny Zlatý Alberto. Kdy¾ jsme u osobností,

bylimj. je¹tì vzpomenutiRudolfGrymaþná¹ÿ JanPehánek oby inspirátor popisuL. friii.

Morfologie je hudá a obtí¾nì slovy popsatelná. Druhy se spí¹e li¹í ekologií, ¾ivotním

hováním i vnitønímslo¾ením.K rozli¹ení druhùuvnitø rodumusíme vyu¾ít imikroskopiké

a podpovrhové harakteristiky a kombinae tìhto znakù. K nim patøí tøeba struktura

povrhu semen, struktura pylovýh zrn, obsah alkaloidù, samo- èi izospra¹nost, struktura

poko¾ky, DNA amaximální poèet ¾eber (èísla z Fibbonaiovy øady: 5, 8, 13 a 21).

A v druhé pùle (o do èasu) jsme u botaniky, u konkrétníh rostlin. Zaèínámemapou

Mexika a výskyti¹» jednotlivýh druhù. L. friii, L. diffusa. . . Rostlinám v pøírodì se ponej-

víe daøí v polostínu. Rostou na stráníh v rùznýh barevnýh odstíneh. Následují dal¹í

druhy a zmínky o jejih popiseh a popisovatelíh, nalezi¹tíh { samozøejnì doprovázené

kvalitními obrázky.

Na závìr se dostalo na nìkolik dotazù na¹ih èlenù, na nì¾ pøedná¹ejíí odpovìdìl

podle svýh znalostí a zku¹eností. Myslím, ¾e zájem byl víestranný, prostì téma zaujalo a

pøedná¹ejíí to dovedl velmi dobøe podat.

Pøedná¹ka nepatøila k nejdel¹ím, pøesto byla z tìh þvý¾ivnìj¹íhÿ. Tolik systematiky

uspoøádanýh odbornýh informaí z øady oborù se hned tak nevidí a nesly¹í.

Zájezd za kaktusy a kaktusáøi

V sobotu 8. záøí { hned po shùzi { jsme se v èasné ranní hodinì se¹li u Janáèkova divadla,

abyhom se autobusem vydali do svìta. Bylo èasnì ráno, pøíjemné poèasí, na nikoho jsme

nemuseli èekat, ¾ádné zdr¾ení. Po rozednìní jsme estou údolímVáhu sledovali slovenskou

krajinu, která námpøipadala svì¾ej¹í aménì zdevastovaná suhem ne¾li ta na¹e.

Pomìrnì brzy jsme pøijeli do západoslovenské ®iliny (pøesnìji do Teplièky nad Vá-

hom). Tam nás pøivítal první hostitel Ján Belianèin.
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Nawebu SPKVrútky se o nìm dozvídáme:

Ná¹ Janko patrí medzi týh vyvolenýh, ktorý mali mo¾nos» sa dosta» a¾ na miestá, kde rastú kaktusy.

Zúèastnil sa expedíií do Argentíny a Chile. Keï¾e je to èlovek, o ktorom sa dá poveda», ¾e má zelené ruky

a zlaté srde, uká¾em Vám niekoµko pohµadov do jeho zbierky a na rastliny. Tie¾ zaujímavý experiment

s výsevom na upravené kamene zo siporexu, travertínu a antukovej zmesi. V¹etky vysiate kaktusy patria k tým,

èo majú prahové semená. {Aztekium,Blossfeldia, Stromboatus a pod. Ka¾dý kameò bol preparený

a umiestnený do záhradníkeho plastového mini skleníka, dosta» v záhradkárskyh potrebáh. Ako je vidie»,

darí sa im veµmi dobre, èi¾e tzv. Fleisherová metóda vo väè¹om. Kto ho he nav¹tívi», musí sa najsk�r

dohodnú» po telefóne, ale neobanuje. Janko rád poradí aj pom�¾e, ak sa dá.

Proházeje fotogra�e z jeho úhlednì upravené zahrady a skleníkù nalézám mraky suku-

lentù, sloupovité kaktusy, hrbaté kamenyosázenédrobnými kaktusy,mno¾ství roubovanù,

tøeba ariokarpusù na astrofyteh, misky s kaktusy ve formìminiskalek, spokojené tváøe na-

¹ih èlenù odná¹ejííh si zakoupené rostliny, zahradu s altánkemplným obèerstvení a na¹e

lidi s vdìèností onu pohostinnost pøijímajíí. A zase mno¾ství kaktusù, je¹tì i kvetouíh,

dùmyslné pohyblivé konstruke, aby se dalo vyu¾ít o nejvíe místa ve sklenííh, pana do-

máího nalévajíího jemnou borovièku (znaèka Koniferum) { jak dlouho u¾ jsem takovou

koøalièku nepil { roubovaná bezhlorofylová gymnokalyia, jejih¾ barvy na nì upozoròují

u¾ z daleka. A opìt pana domáího v rozhovoru s na¹imi èleny, kterak ukazuje nìjaké své

rostliny, paní Belianèinovou s na¹ím Standou Stuhlíkem, nejmlad¹í èleny na¹í výpravy a

u¾ jsme opìt u autobusu hystajíe se popojet dál.

Skuteènì JanBelianèin jako sympatiský hostitel, ¹ikovný pìstitel a zahrádkáø potvrdil,

o o nìm napsali jiní. Pøíjemná náv¹tìva v krásném prostøedí skonèila, posouváme se dál.

Dal¹ím hostitelem je Ing. RomanDoubek v Jakubovaneh. I o nìm jsem si na stejném

webu na¹el pár slov, která jej pøedstavují èi harakterizují:

Je to zbierka vybavená na úrovni 21. storoèia, na ktorú by mohol by» hrdý ka¾dý pestovateµ kaktusov. A nie sú

to len kaktusy, perfektné upravené okolie domu, skleníkov a priestoru medzi nimi. Krásne skalky a zaujímavé

skalnièky, upravená záhrada, skleník plný nádhernýh paprík, paradajok a zeleniny. Záhony s gigantikými

ibuµami a a¾ 2 kg »a¾kými. Plány na vystavenie ¹tvrtého skleníka dokumentujú veµkú praovitos» priateµa

Ing. Romana Doubeka. Na vykreslenie pro�lu treba pripomenú» jeho veµkú zbierku motýµov, hrobákov èi

minerálov a skamenelín. Toto v¹etko je dobrá zámienka ís» si pozrie» túto zbierku poèas esty po Liptove.

A opìt si jdu prohlí¾et své obrázky: Rozkvetlé grusony, mladá je¹tìrka na sukulentní mise,

dlouhá zahrada zakonèená prudkým svahem, terasová zídka porostlá netøesky, velké dozrá-

vajíí ¹vestky na zahradì, odpoèívadlo ve svahu poskládané z plohýh kamenù, pra¾ové

strmé shody na horním koni zahrady, obrovský pes, rozkvetlé oúny, skalka s opuniemi,

dal¹í skalka s miniaturními koniferami, skleníky s venkovními pøístøe¹ky, pergola s pøi-

praveným obèerstvením, obøí ibule popisované v pøevzatém textu vý¹e a i zde to hlavní {

spousta kaktusù.

Velká horní místnost by mohla být tøeba pøíjemnou klubovnou pro nikoli malou spo-

leènost. I zde je v¹ak spousta kaktusù. A hned vedle v men¹í komùre mohli nìkteøí z nás

nahlédnout na nádherné entomologiké sbírky. Je tam zejména exotiký hmyz. Nebo je

aspoò nejvíe nápadný. Vskutku velkolepé. A vedle havìti rovnì¾ zmínìné minerály a fosí-

lie. Po stìnáh olejové obrázky, jestli se nepletu od dery pana domáího. Výstavka pohárù

a oenìní. Kaktusymnoha druhù, hodnìMexiko.
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V¹e vzornì upravené a udr¾ované vèetnì dvorku a elého okolí domu. A pøi estì zpìt

nádherné výhledy do kopù objevujííh se v díráhmezi mraky.

Následoval obìd v pøíjemné hospùde a pøejezd do Spi¹ské Nové Vsi. V¹e vyházelo, èas

jsme dr¾eli, ¾ádné komplikae a to v¹e za pøíjemného poèasí a s krásnými výhledy do

slovenské krajiny. Co víe si mù¾eme pøát?

Je¹tì nám zbývá nav¹tívit dvì sbírky { dva slovenské kaktusáøe. Tím tøetím a pøedposled-

ním byl Josef Chaloupeký ve Spi¹ské Nové Vsi. U rodinného domku v upravené zahráde

má nevelký skleník (v porovnání s pøedhozími). Nepøíli¹ rozsáhlý prostor kolem domu je

velmi úèelnì vyu¾it. I zde jsme na¹li oblíbenou skalku s nejrùznìj¹ími rostlinami, kvìtináèe

a misky byly v¹ude kolem domu. Ani zde nehybìlo drobné poho¹tìní a byla hvilka na

popovídání s majitelem. Nehybìly pohopitelnì ani kaktusy v nevelkém skleníku a v paøe-

ni¹tíh.

Doela kousek jen staèilo popojet a byli jsme najednou ve Smi¾aneh. Tam na nás u svého

domku èekal panMilan ©trauh. Nìo mi øíká, ¾e i za rok touto dobou se o nìm doèteme

opìt v Azetu. To¾ si jej zapamatujte a dávejte pozor.

Vstup do zahrady byl lemován výsadbou døevin, na rùznýh místeh byly k vidìní

bonsaje rùznýh døevin a dolní èásti zahrady vládly ovoné stromy. To svìdèí o tom, ¾e

hostitel je mnohostranným pìstitelem a jako mnohé ostatní jej zdobí pøísloveèné zelené

rue.

Milan ©trauh praoval v nìkolika kaktusáøskýh klubeh, je organizátorem a propa-

gátorem kaktusáøství pod Tatrami. Náv¹tìva u nìj byla pøíjemným zakonèením hezkého a

úspì¹ného zájezdu.

Zùstala jen esta domù s výhledem na Tatry a krásnou slovenskou krajinu. Tu moravskou

jsme mìli u¾ pøi stmívání a za tmy. Bylo to daleko a pøijeli jsme pozdìji, ne¾ bývalo obvyklé.

I s tím se ov¹em dopøedu poèítalo. Tak¾e nikdo nemusel být zklamaný a ani z pozdìj¹íh

reakí zøejmì nebyl. Co jezdíme na zájezdy, nepamatují estu na tuto stranu. Byla to tedy

pøíjemná inovae, uvìdomíme-li si, ¾e jiné sbírky na Moravì a v Èeháh jsme nav¹tívili i

víekrát. Kdy¾ ke v¹emu pøipoèteme hezké poèasí, mù¾eme být spokojeni. a to hlavní na

kone { dík na¹emu pøedsedovi PetruMetelovi za organizai zájezdu.

A o do budouna: Diskutujeme otázkumísta a zpùsobu odjezdu z Brna a zpìt. Vzhle-

dem k omezenýmmo¾nostem parkování ve støedumìsta bude zøejmì potøeba stanovit je¹tì

jednu zastávku nìkde mimo støed, kde je mo¾né parkovat. Tak¾e zase pøí¹tì. Jak a kam, na

to je je¹tì asi pùl roku èasu.

Shùze výboru 18. záøí 2018

Hledám v zápisu, o ¹em jsme to tehdy.. . U¾ to vidím. Hlavnì pøíprava sympózia. Vyhodno-

ení zájezdu { spokojenost, beze ztí¾ností. Hodnoení minulé shùze { spokojenost i pøes

monotématiènost. Dozvìdìli jsme se o kní¾e Jiøího Pavlíka o horobáh a ¹kùdíh kak-

tusù a mìli jsme mo¾nost si ji prolistovat. Potvrdila se slova prvníh ètenáøù, ¾e odbornì je

zøejmì na vý¹i, zatímo jazykovì a øemeslnì silnì pokulhává. Dozvìdìli jsme se i o setkání

Notoseke v Pr¹tiíh, o nìm¾ se je¹tì doèteme podrobnìji. Nakone jsme poblahopøáli

JiøímuKolaøíkovi k narozeninám a tím skonèila o�iální èást shùze.
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Tøiáté zamykání sezóny v Chrudimi 28. záøí 2018

Na leto¹ní kaktusáøskou pou» a výjezdní shùzi brnìnskéhoAstrophyta jsem tentokrát jel se

¾enoua s pøáteli. Proto¾e se dìti rodí i tehdy, kdy bymìla lékaøe konèit slu¾ba, vyjeli a pøijeli

jsme pozdì. Vyhnuli jsme se návalu na burze, která zaèíná èím dále, tím døíve. Vstupné bylo

tentokrát 40 Kè pro dospìlé a 10 Kè pro dìti. Areál bývalé Transporty byl zaplnìn témìø

dokonale, stánky byly i pøed budovou. Zastavili jsme se u Pavlíèkù, za¹li jsme domìsta a po

obìdì jsme se rozdìlili. Já na spoleèenskou aki, na pøedná¹ky a zbytek svìta se ¹el kohat

mìsteèkem za doela pøíjemného poèasí.

Prùbìh o�iální èi slavnostní èásti byl obvyklý, jako si pamatujeme z posledníh let.

Zaèalo to svi¾nì kratinkým úvodem a byla nám promítnuta krátká prezentae dosavadníh

dr¾itelù výroèní eny èeskoslovenského kaktusáøství Zlatý Alberto. Støídaly se letopoèty a

jména s obrázky laureátù.

Hned na to pøedseda Spoleènosti èeskýh a slovenskýh pìstitelù kaktusù a sukulentù

Jaroslav Víh se pohválil, ¾e patøí mezi pamìtníky prvníh tìhto akí, které zde probíhaly

a ¾e by nebyl tehdy nikdo tu¹il, ¾e to pøeroste do takovýh rozmìrù.

Bez dlouhýh øeèí a napínání pak pøedal keramikou kahli s portrétem Vojtìha Frièe

a se zlatým plí¹kem doktoru Rudolfu Slabovi. Není tøeba jej pøíli¹ pøedstavoval, je autorem

dvou knih a spousty èlánkù v èasopisu Kaktusy amá projetou elou ji¾ní Ameriku.

Tensepakujal slovaapopodìkováníusedl kpoèítaèi, odkudpronesl úvodnípøedná¹ku

sympózia. Jeho velkou srdeèní zále¾itosí je Bolívie, kam se rád vrael. Cílem první náv¹tìvy

Ameriky v¹ak byloMexiko. Zábìry v tétominipøedná¹e jsou z posledníh ètyø est, proto¾e

døíve fotografoval na diapozitivy a ty sem nezaøadil.

Praktiky zaèal tím, ¾e má na ka¾dý snímek ètyøi sekundy. Zaèal v horáh, které dosa-

hují a¾ ¹esti a pùl tisíemetrù nadmoøem a témìø do pìti tisí jsou porostlé øídkými lesy. Dá

se tam hodit takøka v pantoíh, èasto tám pr¹í. Zmínil i minerálogiké a geologiké infor-

mae o prostøedí. První kaktusy, o nih¾ mluvil, byly parodie. Dále zmínil Gymnoalyium

armatum a dal¹í parodie, kleistokaktusy, weingartie.

Dále ukázal fotogra�e domorodù-keèuánù, kteøí se do¾ívají prùmìrnì padesáti let.

Nosímalé dìti na zádeh, proto¾e se obávají nikoli hadù, nýbr¾ pavoukù. Kousnutí od èerné

vdovy bývá velmi bolestivé. Zajímavé je vidìt snímky stejné krajiny s øekou s odstupem

pùl roku. Øeka je ¹pinavá od splavenýh èásti pùdy. Místy se najdou i èistá místa. Tulái

pobývajíí dlouho v pøírodì se ani nemají kde umýt a to je i dùvod, proè na své výpravy

nepøibírají své ¾eny. Vyshlými øekami se zase dá doela dobøe jezdit autem, kdy¾má pohon

na v¹ehna kola. Rostou tam i houby skoro stejné jako u nás.

A u¾ jsme u lobivií. Tam je Rudolf ve svém ¾ivlu. Podobnì jako u sulkorebutií, které

následují a posléze se prolínají i s dal¹ími rody kaktusù.Nejvìt¹í lobivie dorùstají a¾ velikosti

fotbalovéhomíèe.Nehybìly ani oreoereusy a velikostí úplnì opaènéblosfeldie na skalníh

stìnáh, kde jsou ideálnì hránìny proti okusu zvíøaty, amo¾ná i proto pozbyly otrnìní.

Následovala smr¹» rostlin obyèejnýh i zvlá¹tníh, lokality, krajiny.. .Vèil, kdy¾ si pøe-

hrávám záznam bez obrázkù a u¾ si z toho mo nepamatuji, pozbývá to pro mì kouzlo.

Vnímám hlavnì nad¹ení vypravujíího Zlatého Alberta pøeru¹ované zvonìním telefonù.

Nìkteré vìi si zkou¹ím pøedstavit, tamní zemìpis neznaje, jména lokalit mi ni neøíkají.
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Pøedná¹ka je za polovinou, dostáváme se k rebutiím a aylosterám. Mezitím nìjaké kleisto-

kaktusy, k tomu gigantiké neorajmondie a naví ve srovnání, jak to tam vypadá v rùznýh

roèníh dobáh. Nehybí ani ukázka jinýh sukulentù, jejih¾ názvy mi ni neøíkají. Z dal¹í

óry tøeba stromy ¹upinate, hojné tilandsie a øada dal¹íh rostlin.Mezi rostlinami semihla

ukázka obrovského brouka. Nehybìly ani kytky, které známe i z na¹ih zahrádek a para-

petù oken: Verbeny amuèenky.

Pøi¹lo i na ekologii a na výsadbu nepùvodníh introdukovanýh druhù { blahovièníkù

a borovi { a na svérázné pojetí ohrany pøírody a krajiny. Asi je to tamv tomto ohledu v¹ude

témìø stejné.

Z pohledu na zemìdìlství zaujme hojné pìstování brambor, málo kukuøie. Dobytek

pabìrkuje na políh. Ze zvíøat se vedle koní hojnì vyu¾ívají osli a muly. Skot je vzáný,

proto¾e tam mají málo trávy na krmení. Sem tam se nìo volnì popásá. A nemù¾eme

zapomenout ani na hojné lamy.

Nehybìl ani pohled na bydlení { pøevá¾nì malé vesnièky nebo osamìlé usedlosti.

Potom návrat k sulkorebutiím. Vývoj tohoto rodu není pova¾ován za ukonèený, pøed-

ná¹ejíí to vidí tak na polovinu vývoje.

Tempo výkladu ponìkud zryhluje, opìt smr¹» rostlin a lokalit. Nestíhám si to vyhut-

nat a tímménì utøídit.Mezi názvy rostlin semihla i jména pánùHeøtuse aHoráèka, dal¹íh

na¹ih kaktusáøù, kteøí sem jezdí, poznávají a popisují rostliny.

Pøedná¹ka byla vý¾ivná a spí¹e odborná. Vùbe nevadilo, ¾e Rudolf malinko pøetáhl

pøidìlený èas. Spí¹e mi hybìlo, ¾e { snad ze skromnosti { vynehal ¾ivotopisné informae

o sobì. Rozumím tomu, ¾e vyzdvihl pøedev¹ím odbornou stránku svého pùsobení, zatímo

té èlovìèí, osobní, která by se sem velmi hodila, se zde nedostávalo. Alespoò na koni nám

ukázal nìkolik snímkù ze svýh sbírek doma vTálinì, kde jsme jej { pokud si dobøe pamatuji

{ dvakrát nav¹tívili s klubovým zájezdem.

Po kratinké tehniké pøestáve následovala pøedná¹ka Igora Drába ze Slovenska

o Peru. ®el jsemmusel odejít, tak¾e se nedozvíte, o èem to bylo, vidìl jsem jen zaèátek.

Sympózium bylo v¹ak poznamenáno nìkolika nedokonalostmi, které by se tak zku¹eným

organizátorùm nemusely a nemìly vùbe pøihodit. Prvním kiksem bylo to, ¾e hlavní akt

pøedání Zlatého Alberta se odehrál potmì. Pøesnìji jen za svitu projektoru. Náv¹tìvníi ni

mo nevidìli, fotoaparáty mìly problémy se zaostøováním. Druhým nepøíjemným selháním

bylo, ¾e prezentae sestavené z jednotlivýh obrázkù (aspoò ty první dvì, u nih¾ jsem

byl,) byly zobrazovány-promítány pouze v oknì prohlí¾eèe a zbytek plohy ru¹ilo pozadí

obrazovky, praovní ploha. Spoèítal jsem si podle fotky, ¾e obrázek zabíral pøibli¾nì 51 %

plohy. Tøetím otravným a ru¹ivým prvkem bylo hování nìkterýh náv¹tìvníkù. Notoriká

vì s mobilními telefony. Lidí, kteøí si z neuvìdomìní nebo spí¹e z bezohlednosti nehávají

zapnuté hlasité vyzvánìní a nìkteøí z nih se dokonenestydí bìhemvýkladupøedná¹ejíího

vyøizovat nahlas své hovory, nebylo málo. Zde mohlo aspoò trohu pomoi pøipomenutí

organizátorù na zaèátku ake. Jako poslední nedokonalost vidím to, ¾e kahle Zlatého

Alberta a pamìtní list byly v krabii polo¾eny vzájemnì otoèené, tak¾e v ka¾dém okam¾iku

byla jedna vì vzhùru nohama. Snad za to mohla nepozornnost nebo mo¾ná nedostatek

svìtla. Tøeba tyto stíny neu¹kodily na elkovémvyznìní této jubilejní ake, pamì» je nakone

selektivní a hloupé a nepøíjemné vìi posléze zapomínáme.
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Zájezd { UBelianèinù þpri ®ilineÿ (první tøi øady)

|||||||||

57



UDoubkù v Jakubovaneh (pøedhozí a dal¹í øada)

|||||||||

UChaloupekýh, Spi¹ská Nová Ves (dal¹í øady)
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UMilana ©trauha, Smi¾any, Spi¹ská Nová Ves
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Snímky Stanislava Stuhlíka z náv¹tìvy Franze Kühhase v Rakousku

Pohled do skleniku aMatuana herzogiana

|||||||||

Snímky Jaroslava Ka¹parovského z náv¹tìvy Jaroslava Krejèiøíka
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Jak u¾ jsem zmínil, nemohl jsem tentokrát zùstat do kone. Alespoò tedy zmíním

jména pøedná¹ejííh a názvy pøedná¹ek podle programu:

• IgorDráb { Peru 2017

• Lubo¹ Hojný {Namibie 2018, Ruaana Falls po de¹ti

• Jaroslav Víh {Kolumbie { kráska se ¹patnou povìstí

• Jaroslav ©nier { Vliv Santa Muerte na transdimenzionální transkripe v èeledi

Cataeae

• Petra Tvrdíková {Román pro kaktusáøe

•Karel Pavlíèek {Mexiké rozinky

Jak to uzavøít. . . Vydaøená ake, krásné poèasí,mnoho pøíle¾itostí k setkávání, mezinárodní

úèast, nepøeberné mno¾ství rostlin hlavnì na burze, pøíle¾itost projít si Chrudim { by»

tam kolem poledne byly pod námìstím zrovna nìjaké poliejní manévry { a pøedev¹ím

pøipomenutí toho, ¾e podzim nezadr¾itelnì vyzývá k ukonèení úspì¹né sezóny.

Sympózium 6. øíjna 2018

Na tradièní sympózium do¹lo tohoto roku ponìkud døíve { zaèátkem mìsíe a zmìnilo

se i místo konání. Hledajíe vhodný a nepøíli¹ nákladný sál pouèili jsme se tentokrát od

Gymno�lù a zakotvili jsme v restauraiHvìzda vBrnì-Bystri, kousek odmísta, kdemíváne

na jaøe výstavu kaktusù. Jak se posléze ukázalo, byla to doela dobrá volba.

Tím konèí výèet zmìn a odli¹ností, ostatní bylo v obvyklém stylu a duhu, na jaký jsme

si zvykli { a k jakému jsme se dopraovali v prùbìhu posledníh let. Otevøeno bylo s dosta-

teèným pøedstihem, tak¾e byl dostatek èasu na popovídání s pøáteli a tøeba i na prohlídku èi

nákup toho, o nabízelo nìkolik úèastníkù prodávajííh své pøebytky. Pøíjemné bylo i to, ¾e

v sále fungovala restauraèní obsluha.

Kdy¾ pøi¹el èas zahájení, hopili se slova pøedseda Petr Metela a jednatel Radek Èeh.

Pøivítali úèastníky, vylo¾ili oèekávaný program a sdìlili potøebné organizaèní pokyny. Beze

zbyteèného zdr¾ování pak pøedali slovo prvnímu pøedná¹ejíímu.

Byl jím Roman Staník a pustil se do vyprávìní o své estì do Mexika. Na expedii vloni

v listopadu se ov¹em nevydal sám. Ze jmen dal¹íh úèastníkù jsem pohytil tato: Milan

Zahar, (?), Milo¹ Krejzlík, Alan ? (z Anglie), Jarda ©nier, Vojta My¹ák, Libor Kunte a

Láïa Basovník. Jedním ze èlenù výpravy mìl být pùvodnì je¹tì Karel Pavlíèek, kterého

nahradil poslednì jmenovaný. Expediemìla zálesáký harakter, ni pro dámy.

Zaèátek nebyl nijak povzbudivý. ©lo o vyprávìní o zpùsobu práe mexikýh záhra-

náøù ohro¾enýh rostlin, které se pokou¹ejí pøesadit z míst industriálního rozvoje. Bohu¾el

zùstává spí¹e pøi snaze, proto¾e pøesazené rostliny zhusta odházejí.

Hned druhý den potkali dal¹í èeskoslovenskou výpravu a skonèilo to bujnou dru¾nou

besedou.Z rostlin jsme sly¹eli nejprve o turbiniarpuseh, ariokarpuseh, které byly napod-

zim vidìt, nìkteré i s poupaty. Nehybìly ani kultovní grusony, strombokaktusy, lefofory,

neobuxbaumie.. .

Pøestøelky kaktusáøskobotaniké byly pøeru¹ovány informaemi místopisnými, soio-

logikými, kulináøskými, prostì nejrùznìj¹ími mimotématikými zá¾itky.
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Povídání bylo sie pøeru¹ované obèasnými výpadky èi kolísáním zvuku, dalo se v¹ak

doela dobøe rozumìt a pestrý obsah, pìkné obrázky a nad¹ený èi pohodový hlas vytváøely

pøíjemnou atmosféru, prostì poutavý, zajímavý projev.

Zaujala zmínka o tom, ¾e k prùzkumu pou¾ívají dron s kamerkou a podle toho, o se

jim uká¾e na obrazove, se rozhodnou, stojí-li za to vydat se nìkam pì¹ky.

Jeden z úèastníkù dokone fotografoval i pod vodou, dal¹ím zpestøením byli tøeba

høestý¹i a pták hadilov písaø.

A znovu rostliny. Astrofyta myriostigmy, tentokrát mnoho¾eberné, epitelanty.. . A me-

zitím Jarda ©ier shánìjíí kulináøské reepty pøi ka¾dé vhodné pøíle¾itosti. . .

Zajímavùstka { na temeni mateèné rostliny klíèí vlastní semena. Tì¾ko hádat, jaký

bude dal¹í osud klíèííh rostlinek.

V takovém pestrém i vtipném stylu se nesl i zbytek pøedná¹ky. Myslím, ¾e pokou¹et se

to pøepisovat, nemá v tomto pøípadì bez obrázkù smysl. Tento typ pøedná¹ek se prostìmusí

vyhutnat v originále. Byla to pøíjemná, zajímavá a pestrá hodina a pùl.

Po kratinké pøestáve se ke slovu dostal dal¹í pøedná¹ejíí { èlenùm na¹eho klubu rovnì¾

dobøe známý kaktusáø, sukulentáø, estovatel a obhodník Pavel Heøtus. Pøedná¹ka nesla

název Guatemala { Zemì tilandsiím zaslíbená. Po dosti známém a èasto prezentovaném

Mexiku se dostáváme do zemì ne zrovna èasto nav¹tìvované, oèekáváme nìo nepøíli¹

známého. Pavel Heøtus se ujímá slova a zaèíná tím, ¾e nám Guatemalu pøedstavil. Je to

hornatá zemì ve støední Amerie velká asi jako na¹e zemì, je v¹ak ponìkud víe zalidnìná.

Je tam horko a vlhko, rostou tam vedle tilandsií orhideje, kapradiny a dal¹í rostliny.

Expedie bylamezinárodní { dva Èe¹i a tøi Nìmi { vesmìs odborníi právì na tiland-

sie. Jeden z nih se ¾iví i tím, ¾e lidem pøehovává a uskladòuje rostliny v zimním období a

stará se o nì. Lídrem expedie byl Uli Lautner. Je to odborník na tilandsie, nìkteré druhy

nesou jeho pojmenování, zajistil dobré zázemí amo¾nost nav¹tívit zajímavé �rmy.

Pøílet do Guatemaly vy¹el na vánoèní dobu. Za¾ili pìknou atmosféru, výzdobu, sym-

boly. Guatemala City. Náv¹tìvy obhodníh �rem, pøedstavení lidí, které potkali, se kterými

jednali.

Cestovatelé bydleli v hlavnímmìstì a podnikali hvìzdiové výlety. Bydleli v klidném a

pohodlném prostøedí. Nepotkali tam nezamìstnanost. Pohvalovali si dostatek kávy, která

se tam pìstuje. Taky fazole, banány. Popis jídel. Pøivítání. Pøedání dárkù { hlavnì rost-

lin poházejííh odjinud. Pùjèení pìkného prostorného auta zajistil hostitel, aby to vy¹lo

výhodnìji. Pìkné esty, ètyøkolky netøeba. Setkání, spoleèenské zále¾itosti.

První esta vedla do jedné z hostitelovýh zahrad kousek za mìstem. Dvaet zamìst-

nanù, kteøí se starají o rostliny, na jednoduhýhkonstrukíh to pìstují, o¹etøují hemiky

pøed distribuí { vývozem. Zará¾ejíí bylo, ¾e zamìstnani se ráhají holýma rukama v láz-

níh s insektiidy. Døevìná pìstírna, ro¹ty, dráty. Mno¾ení pøevá¾nì vegetativní estou. Je

to ryhlej¹í a snadnìj¹í. Odno¾ování se podporuje støíkáním ytokininy. Rostliny jsou pìs-

továny na svahu, kdy¾ nìkdy nepr¹í, zalévají je studnièní vodou. Polovinu ploh zabírají

mateèné rostliny. Restliny se pìstují na ro¹teh, kde je dostatek proudíího vzduhu, tedy

vhodné mikroklima. Rostlinám, kdy¾ vykvetou, respektive odkvetou, konèí jejih ¾ivotní

yklus. Pøesto není dobré je hned vyhazovat, èasto je¹tì staèí vytvoøit odno¾e.
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U Citesovýh rostlin jsou stanoveny exportní kvóty. Dùslednì se to kontroluje, úøed-

níi jsou dùkladní a pøísní. ©ahy s vývozními a dovozními povoleními nejsou nièím, o

by podporovalo mezinárodní ¹íøení a prodej tìhto rostlin. Naví nastávají komplikae,

kdy¾ nìkterý z obhodníh partnerù nedodá vèas patøièné dokumenty. Rostliny pak zùstá-

vají uzavøeny v bednáh i nìkolik týdnù a ¾ivoøí. Naví metodiky posuzování a rozli¹ování

rostlin a jejih pùvodu (pøírodní nebo pìstované) jsou víe ne¾ pitomé. Vypadalo by to

komiky, kdyby to nebylo podlo¾eno zku¹eností a zvýraznìno vyprávìním o úøednííh

{þodbornííhÿ, kteøí øídíe se tìmi metodikami jsou zap¹klými fahidioty bez kouska ro-

zumu, o znalosteh a logie nemluvì.

Vyprávìní o rostlináh a jejih popisù se v tomto pøepisu nedoèkáte. Nemám k dis-

pozii obrázky a i kdybyh mìl, tì¾ko byh to dokázal popsat. Vrátím se aspoò k popisu

odvyprávìnýh est a vìí, které úèastníky expedie potkaly: Druhá pìstírna, spí¹e na ro-

vinì, pìstování na stoleh, ponìkud lépe vymakaný zpùsob. Popis a ukázky pìstování,

detailní fotogra�e. Závlahy pomoí rozvodù vody. Staèí napíhnout hadii a kropit. Výsevy

{ pøedev¹ím se jimi mno¾í hybridy. Rostliny niménì nerostou tak ryhle, jak byhom si

mohli pøedstavovat s ohledem namístní klima.

Dal¹í den výprava zamlhy a hladu do oblasti ve vý¹e 2600 m. Rostou tam (tilandsie)

na boroviíh a na dubeh. Dokone se dají rostliny koupit od domorodù u esty.

A i zde mámemimotémata: Tr¾nie, plodiny, stravování, oblíbené suroviny a oblíbená

jídla. Památky v pravlasti Mayù. Otravní poulièní prodavaèi, smlouvání, krásná výzdoba,

dekorae. Zøíeniny budov, z nìkterýh kostelù zùstala jen pøední stìna. Sopeèná èinnost

(sopka El Fuego). Náv¹tìva blízkého okolí èinné sopky. Po skonèení esty se doma dozví-

dají, ¾e ta sopka se poøádnì rozka¹lala a zpùsobila velké ¹kody, znièení porostù a smrt lidí.

Vparku rostou volnì kávovníky, jsou tamdoma.Aopìt tilandsie v korunáh stromù.Stromy

jsou od nih hlupaté. Kvìtenství jsou dlouhá, kvetou prùbì¾nì a tilandsie se stávají oblí-

benou ozdobou zahrádek a plotù. Kaktusy { fylokaktusy, ripsalisy, køí¾ene. Oblíbené, jdou

domódy. Kvìty nádherné, kytky ¹karedé. Eheverie, kapradiny, lilkovité.. . Velmi zahovalé

mayské památky, u nás nejsou mo známé. V¹ude uklizeno, udr¾ované prostøedí.

A jdeme hledat rostliny. Vyhlí¾ejí je dalekohledem, lezou s obtí¾emi po stromeh, bez

maèety ani krok. Vytou¾ená Tillandsia lautneri { rostlina, která je zajímala, htìli si ji

opatøit, kvete ¾lutì a oran¾ovì.

Pøed konem pøedná¹ky nám Pavel Heøtus pøedstavil je¹tì jednu �rmu dodávajíí

rostliny. Dvaet pìt let se znali jen z korespondene. Osm zahrad, ka¾dá v jiné oblasti.

Velká pozornost a péèe o zahrady i o náv¹tìvníky. Ukázky balení rostlin pøed distribuí.

Karanténní omezení exportu nìkterýh rostlin do Evropy, nárùst en, nutno pìstovat u nás.

Pìstování prinipielnì stejné jako v první �rmì. Èi¹tìní, desinfeke. Vyvá¾ejí do elého

svìta. Mraky rostlin. Vysoká odborná úroveò. Rostliny ve výborném stavu. V jedné pìstírnì

se dokone pokou¹eli pìstovat kaktusy, pøièem¾ to neznali, zku¹eností nemajíe tahali od

náv¹tìvníkù rozumy, jak se tomá správnì dìlat.

Káejí borovie hlupaté tilandsiemi, pod stromy rostou houby. Borovie, buky, tiland-

sií jak naseto.

Poslední obrázky { adventní vìne udìlaný z tilandsií. Probouzejíií se sopkaEl Fuego.

Skupinové foto, louèení.. .
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Po pøedná¹e trvajíí hodinu a ètvr» byla vyhlá¹ena pøestávka na obìd, který vìt¹ina

úèastníkùmìla pøímo v sále. Pak se úèastníi znovu usadili. Sympózium pokraèovalo pøed-

ná¹kou Jaroslava Chvastka o Afrie a Jaroslava Víha o Kolumbii. Záznamy mám, tak¾e

mo¾ná pøí¹tì je doplním vèetnì fotogra�í pøedná¹ejííh.

Proto¾e se ji¾ neve¹ly poslední pøedná¹ky, doplním aspoò èísla a vyhonoení, které mi

poskytli man¾elé Èehovi.

Náv¹tìvníi zdaleka i zblízka

Organizae Poèet Proenta

Bratislava 1 1,35

Brno 57 77,03

Bøelav 1 1,35

Frýdek-Místek 1 1,35

Handlová 1 1,35

Hodonín 1 1,35

Jihlava 1 1,35

Ostrava 4 5,41

Praha 1 1,35

Zlín 1 1,35

Host 5 6,76

Celkem 74 100,00

Podle organizaí

Podle pøíslo¹nosti k organizaím (èeskýh a slovenskýh bylo deset) bylo rozdìlení takové:

Brno 57 úèastníkù (77 %), mimobrnìnskýh 11 (15 %), ze Slovenska dva (neelá 3 %) a

jako host je uvedeno 5 náv¹tìvníkù, tedy neelýh 7%.

Domáí { hosté

Domáíh náv¹tìvníkù pøi¹lo 57, o¾ èiní 77,03 %. Ostatníh bylo 17, o¾ je 22,97 %.

Celkem tedy ji¾ zmínìní 74 náv¹tìvníi.

Meziroèní porovnání úèasti

Oproti loòským 82 náv¹tìvníkùm nás letos pøi¹lo pouze 74, tj. 90,24 %, tedy 10% sní¾ení.

Vyúètování { Sympózium2018

Pøíjem byl jediný a to z vybraného vstupného, které bylo 50 Kè, tedy 3 500 Kè. Výdaje byly

10 369 Kè, tedy dopláíme 6 869 Kè.

Vyúètování { Výstava 2018

Sie se zpo¾dìním, leè pøee: Pøíjmy z prodeje a vstupného daly 69 300 Kè. Výdaje byly

28 635 Kè. Výstava tedy pomohla klubu ke pøíjmu 40 665 Kè.

Shùze výboru 23. 10. 2018

Sie o týden pozdìji, leè jinak jako obvykle se se¹el výbor klubu. Vyhodnotili jsme (pøe-

vá¾nì pohválili) probìhlé sympózium. Projednali jsme a upøesnili program dal¹íh shùzí

a pøedná¹ek, Radek Èeh pøinesl pár zpráv ze zasedání Redakèní rady èasopisu. Hlavní je,

¾e ena èasopisu zùstane beze zmìny. Rovnì¾ jsme se dozvìdìli, ¾e web Spoleènosti bude

mít nového správemísto p. Pode¹vy.
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Hildewintera hybrid þButteryÿ

U¾ na první pohled upoutá ponìkud neobvyklá barva kvìtu, která mù¾e napovìdìt, ¾e jde

o hybridní kaktus.Hybrid þButteryÿ patøí do poèetné skupiny hybridù, u kterýh je jedním

z rodièù Hildewintera aureispina. V pøípadu þButteryÿ není zela jasné, kdo byl druhým

rodièem, zøejmì to byl nìkterý zástupe rodu Trihoereus, jak o tom svìdèí velké kvìty,

které dosahují ¹íøky víe ne¾ 10 m. Ameriká �rma Mattslandsape { sídlíí ve slunné

Kalifornii { nabízí rostlinu o déle asi 20 m za 19,90 dolarù. Já jsem takové peníze platit

nemusel, proto¾e jsemsi dovezl øízek ze©výarska odp.Uebelmanna v roe 2001.Oznaèení

mìla þButteryÿ, k tomu je¹tì byla znaèka þK 95ÿ { mo¾ná to bylo nìjaké interní znaèení

p. Uebelmanna. Od té doby rostlina znatelnì narostla. Jedna z odno¾í mìøí víe ne¾ metr.

Odno¾e se neudr¾í ve vzpøímené poloze, je nutné je vyvazovat. Hybrid u mne nepatøí ke

ka¾doroènì kvetouím rostlinám, ale pohled na kvìty dovoluje na to zapomenout.

Stanislav Stuhlík

Jindøih Drápela { 80 let

Jindra se narodil 11. 9. 1938. ÈlenemAstrophyta je od r. 1962. ©i-

roké kaktusáøské veøejnosti je znám jako zakladatel �rmy Catus

hobby, kterou zalo¾il v roe 1992. V roe 1998mu �rmaMarterer

postavila v Brnì první klenutý þskleníkÿ z ohýbaného polykar-

bonátu rozmìru 12 × 4,6 m. Kdo mìl tu mo¾nost tento skleník

nav¹tívit, potvrdí, ¾e se jednáozela výjimeènouestetikousbírku

nádhernì rostlýh a vytrnìnýh kulovitýh kaktusù, severoame-

rikýh i jihoamerikýh rodù. Kaktus se sebemen¹í vadou je ze

sbírky okam¾itì vyøazen.

Jindra se úspì¹nì vìnuje i výsevu kaktusù a pìstování velie

kvalitníh semenáèkù, které v poètu nìkolika stovek v¾dy velie

ryhle zmizí na ka¾doroèní prodejní výstavì kaktusù. Za úspìhem v pìstování stojí jeho

substrát sestávajíí z písku, ra¹eliny, agroperlitu, mletého vápene a zeolitu, i kdy¾ si ho

kamarádi dobírají, ¾e o oznaèuje za ra¹elinu, je ve skuteènosti su¹ený kravìne a kobyline.

þPísekÿ je pro zmìnu drený slepièine a za þagroperlitemÿ se skrývá holubine. Záhadou

zùstává u¾ jen mletý vápene a zeolit.

A tak Ti Jindro pøeji, aby si ty na¹e legráky sná¹el je¹tì pìknou øádku let a stále Ti

hutnalo piveèko v na¹em úzkém kolektivu.

RudolfMoulis

Dìkuji Rudolfu Moulisovi, lépe byh to nenapsal. Dovolím si tímto se pøidat ke gratulantùm a doplním

pár malièkostí. Tím zmínìným úzkým kolektivem je zøejmì mínìna spoleènost sházejíí se na ètvrteèníh

posezeníh v ®abovøeské hospodì Tanganika. V této podmno¾inì Astrophyta se ítím doela pøíjemnì, aè jako

snad nejmlad¹í bývám terèem vtípkù, ¾e jako (snad) jediný nedùhode pøiházím vìt¹inou pozdì. Tì¹ím se

v¹ak na to, ¾e vtípky pøestanou pøibli¾nì v dobì, kdy v nadpisu podobného èlánku o panu Jindøihovi bude

devadesátka. A tehdymo¾ná odhalíme, èemu vlastnì øíká þmletý vápeneÿ a þzeolitÿ.
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Na náv¹tìvì u Jandù

Pøesto¾e jsem se s man¾elkou zúèastnil pravidelného záøijového zájezdu za kaktusy, nìjak

mì to nestaèilo. I poslední víkendový den jsem vìnoval sukulentním rostlinám, a to náv¹tì-

vou v Pávovì u Jandù.Nebyla to v¹ak náhoda.Na Faebooku jsem objevil upoutávku na dny

otevøenýh dveøí v Pávovì bìhem prvního víkendu v záøí po oba dva dny od 9.00 do 17.00.

Jak jsem se dozvìdìl, poøádají Jandovi tuto aki ji¾ víe let. Proto se lze tì¹it i na pøí¹tí rok.

Pøi pøíjezdu pøed dùm Jandovýh nás pøivítal pøítel Janda, se kterým jsme se odebrali

do jeho sbírkového skleníku. Zde jsme se dozvìdìli zajímavosti o jednotlivýh rostlináh.

Vidìli jsme zástupe rodu Trihodiadema, nìkolik rostlin z èeledi Aslepiadaeae, rùzné

kaudexy a pahykauly. Velmi zajímavá byla kvetouí a po medu voníí Stapelia avopurpu-

rea. Nìkteré z rostlin byly v kvìtináèíh,mnoho jih v¹ak rostlo ve velmi pìknýhmiskáh.

Po prohlíde sbírky jsme se pøesunuli na zahradu, kde nás pøivítala paní Jandová, která

sman¾elem sdílí spoleèný koníèek.Na zahradì byly rostliny urèené na prodej. Èást jih byla

ve skleníku a èást venku na ètyøeh stoleh. Pøesto¾e jsme byli informováni, ¾e jsou témìø

vyprodaní, rostlin na výbìr bylo stále dost.

Pøi prohlíde prodejníh rostlin se k nám na hvíli pøidal i pøítel Janda amezi øeèí nám

pøislíbil nìkdy v budounu pøedná¹ku v Brnì na téma sukulenty jako bonsaje.

Byl jsem zde poprvé amohu vøele doporuèit.Man¾elé Jandovi jsou velmi pøíjemní lidé.

Lze se od nih dozvìdìt mnoho zajímavostí. A sbírka stojí urèitì za náv¹tìvu.

Tak¾e se mù¾eme tì¹it na dal¹í rok u Jandù. (Obrázek na poslední stráne.)

Jana a Radek Èehovi

Franz Kühhas, Brukbah

Pøi na¹ih estáh s Lubo¹em Berkou, které podnikáme pravidelnì na shùze Internoto,

nav¹tìvujeme také sbírky a pamìtihodnosti v oblasti, ve které se poøádá shùze, nebo kterou

projí¾díme. Shùze v roe 2018 byla ponìkud netradiènì v Rakousku, v posledníh leteh

bývala v¾dy vNìmeku. Také v Rakousku jsmemìli mo¾nost podívat se do nìkolika sbírek,

z nih¾ byh htìl dnes pøedstavit sbírku Franze Kühhase.

Není to u nás neznámé jméno, pøipomenu napø. jeho náv¹tìvu

v Brnì spojenou s pøedná¹kou o Peru v roe 2004. Není to ne-

známé jméno ani pøi pohledu do literatury, proto¾e po nìm bylo

popsáno Gymnoalyium kuehhasii (2008) a Lobivia kuehhasii

(2009). A proto¾e jsme mìli zájem se s ním setkat, domluvil jsem

náv¹tìvu.

Brukbah, kde F. Kühhas ¾ije, je malé mìsteèko { mo¾ná

spí¹e mìstys. Má zde dùm a u nìho dva skleníky, jeden velký,

druhý men¹í, k tomu øadu prosklenýh paøeni¹» na noháh. Kak-

tusù je zde spousta, bohu¾el, ne v¾dy jsou tak umístìny, jak by

si zaslou¾ily. Platí to pøedev¹ím o sklenííh, kde jsou kaktusy

v¹ude, kde je jen trohu místa, napø. i na zemi pod parapety, o¾ v kvìtnu, kdy by mìlo

být v¹ehno ve vegetai, není zrovna ideál. Je zde mnoho a mnoho importníh rostlin pøe-

dev¹ím se západní èásti Ji¾ní Ameriky. Opravdová v¹ehohu» { Matuana, Hildewintera,
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Neoporteria, Parodia, Copiapoa, Tephroatus a dal¹í zimovzdorné kaktusy (v paøeni¹ti),

Sulorebutia (èást z nih kvetla). Ale rovnì¾ i notokaktusy zde byly, napø. N. raushii nebo

N. rehensis. Øada rostlin mìla nádherné trny, napø. podívat se na èást s parodiemi byl

zá¾itek. Vìøím, ¾e tohoto pohledu se doèkají i v¹ihni brnìn¹tí èlenové, proto¾e F. Kühhas je

ohoten pøijet do Brna amít zde pøedná¹ku. Tak snad to vyjde.

Stanislav Stuhlík

Na náv¹tìvì { stovky, mo¾ná tisíe kvìtù

Kdy¾ mnì pøed nìkolika dny zavolal kolega a kamarád kaktusáø p. Ing. Karel Tenk, ¾e nám

domluvil náv¹tìvu u jeho bývalého spolupraovníka a kaktusáøe p. Jaroslava Krejèiøíka, byl

jsem velmi potì¹en.

Jak jsem se z pozdìj¹ího vypravování dovìdìl, byli nejenom spolupraovníi, ale od

samého poèátku také kolegové { zaèínajíí kaktusáøi. Jak u¾ to tak bývá, staèí malá náhoda

a je o zábavu na elý ¾ivot postaráno. Staèilo, aby tihle tehdy je¹tì mladí pánové ¹li po

mìstì Brnì, kde v dne¹ním knihkupetví Barviè-Novotný uvidìli knihu o kaktuseh a bylo

rozhodnuto. Jak èas ubíhal, z tìhto mladýh pánù se stali pánové v leteh a velmi zku¹ení a

fundovaní kaktusáøi. U kaktusù zùstali oba a doposud je pìstují s láskou a potì¹ením.

Pan Jaroslav Krejèiøík bydlí v rodinné vile s pìknou, udr¾ovanou zahrádkou v obi

nedaleko ®idlohovi. Na této zahráde má dva skleníky. V jednom pìstuje vinnou révu a

zeleninu a druhý slou¾í pro pìstování kaktusù. Tak jako vìt¹ina z nás i on zaèínal s druhy,

které se daly v tehdej¹í dobì sehnat, nebo se semeny, která mu obèas nìkdo dovezl ze

zahranièí. Sbírka se pomalu rozrùstala, ale s postupem èasu v ní zaèaly dominovat rostliny

Mexika, zejména rodArioarpus. S pøibývajíím vìkem sbírku panKrejèiøík asi pøed dvìma

roky zredukoval. Ponehal si nìjaká astrofyta, koryfanty ale zejména ariokarpusy. Rostliny

tohoto rodu byly hlavními, pro nì¾ jsme sbírku nav¹tívili. U¾ pøi pøíhodu ke skleníku

bylo z dálky vidìt neuvìøitelné mno¾ství kvìtù tìhto rostlin, které jsou obèas a to právem

nazývány Králi mezi kaktusy. Na¾loutlé kvìty trigonusù, bíle kvetouí retususy, �alové

�ssuratusy, nebo temnì �alovì kvetouí agavoidesy, to byla pastva pro moje oèi a také pro

mùj fotoaparát. Není potøeba, abyh nádherné rostliny, které ve svoji sbíre pan Krejèiøík

má, dále popisoval. V¹ak sami nejlépe uvidíte na obrázíh, které jsem v této sbíre poøídil.

Na závìr byh htìl panu Jaroslavu Krejèiøíkovi a jeho paní podìkovat za srdeèné a

milé pøivítání a za to, ¾e jsem mohl shlédnout plejádu nádhernì kvetouíh a rostouíh

rostlin. Obìma pøeji hodnì zdraví a radosti nejenom s kaktusy.

Jaroslav Ka¹parovský

www.kaktusy-adenia.wz.cz/kontakt.html

Spoleèenská kronika

I tentokrát dìkuji Karlu Ka¹párkovi za dodání pøehledu o èleneh, jejih¾ ¾ivotopisná data

máme k dispozii. V následném struènémpøehledu je uvádím a pøed hvilkou jste se o jedné

osobnosti doèetli malinko podrobnìji v samostatném èlánku.
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Jubilanti

Jana Bouníková 50 let

Vladimír Brzobohatý 80 let

Lubomír Hrubý 60 let

Oldøih Chloupek 75 let

Ludvík Salát 75 let

Závìrem

Na samý kone ítím potøebu omluvit se vám za velké zdr¾ení. Dopisuji a koriguji obsah

èísla, zapisuji si dluhy, o byh mìl napsat pøí¹tì, hi vás naladit na zajímavý dvojèlá-

nek o ferokaktuseh od Emila Va¹íèka a hi pøepsat je¹tì nìkteré z hezkýh a zajímavýh

pøedná¹ek. Kromì toho, bude-li místo, pøidám èláneèek o køi¾anovském kaktusáøi Janu

Sedláèkovi. Je úsmìvné, ¾e je zemìpisnì snad mým kaktusáøem skoro nejbli¾¹ím a done-

dávna jsem o nìm nevìdìl. Kromì toho je zahradník a pìstitel v¹eho mo¾ného. Nav¹tívil

jsem jej a mohu sem dát nìkolik snímkù z jeho sbírky a pìstírny.

A úplnì nakone { na kone roku a s blí¾íím se konemmého redigování Azetu pøeji

vám v¹em radostný nový rok 2019.

Jana Èehová ve skleníku u Jandù

Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno {Neprodejné { Redake, jazyková úprava,

sazba: Josef Poláh { sazba systémemT

E

X s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøeno

s pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èláníh

byly opraveny jazykové a typogra�ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvku

jinak { pøipomínky,námìty, pøíspìvky prosímna adresu josef@polach.org
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